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ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ 
ਪਰੀਵਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਪਸ 
ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੋ. 

ਪਿਹਲੀ ਸਚਾਈ  
ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. 
ਲੜਿਕਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. 
ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ. ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਕ ਲੜਕੀਆਂ 
ਲੜਿਕਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਨ. ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ, ਿਵਿਦਅਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ 
ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹਿਤਆ ਇਸ ਦਾ ਿਸਖਰ ਹੈ.

ਜਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਕੀਆ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹਿਤਆ ਇਕ ਅਸਧਾਰਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ. ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ 
ਜੋ ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਲੰਗ ਚੁਣਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ.  (1–3)

ਤੀਸਰੀ ਸਚਾਈ  
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ. 
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਦਾ ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀਰਜ ਿਵਚਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀਰਜ ਿਕਸ ਿਬੰਦੂ 
ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ. ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੀ 
ਗਰਭ ਿਵਚਲੇ ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕੇ.

ਕੁੱਝ ਿਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆ. ਓਹਨਾ ਿਵਚਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.  (5–6)

ਦੂਸਰੀ ਸਚਾਈ   
ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੜੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ 
ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ.  
ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਹੈ ਕੀ ਪੜ੍ੇ ਿਲਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਝ ਉੱਚ 
ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹਿਤਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ. (4)
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ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇਕ ਕਿਮਊਨਟੀ ਅਦਵਾਈਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ਪੰਜਾਬੀ 
ਕਿਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਸ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮੇਨਸ ਸਂੈਟਰ, ਲਾਡਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਮਊਨਟੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 
ਅਤੇ ਸਂੈਟ ਮਾਇਕੇਲਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖੋਜਦਾਰਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਹਿਲਾ Xchange ਦੇਣ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ. 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ: 
ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ x ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀਰਜ ਿਵੱਚ x ਜਾਂ y ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ: 
ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਮਾਵਾਂ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕੁੱਝ ਿਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ 
ਕੁੱਝ ਸਮਾਿਜਕ ਿਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ 

ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.  

X X} X Y}

ਮਾਂ ਦਾ x ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾ y 
ਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮਾਂ ਦਾ x ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾ x 
ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ैं

ਸੋ ਿਕਉ ਮੰਦਾ 
ਆਖੀਐ ਿਜਤੁ ਜੰਮਿਹ 

ਰਾਜਾਨ ॥
ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ 
ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ 
ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

– ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ.
(ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ. P. 473).

ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਸਚਾਈ

ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋ ਆਸ ਰੱਖਦੇ 
ਹਾਂ. ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਚਲਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੀਏ.


